ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 5/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 562/16-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ε.Ε."
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
1. Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «Επισκευή - Αποκατάσταση παιδικών χαρών».
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής Σύµβαση (19SYMV005244310 2019-07-09) µεταξύ της
Αναδόχου Εταιρίας και του ∆ηµάρχου Λευκάδας.
3. Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών στις 08-11-2019,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αρίθµ πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής σύµβασης.
5. Την µε Αρ. Απόφαση 363/2019 της Ο.Ε. του ∆. Λευκάδας, Θέµα: 22, που αφορά την έγκριση της 1ης
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, µέχρι τις 07/01/2020
6. Την από 31/12/2019 εµπρόθεσµη αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας (αρ. πρωτ. ∆. Λευκάδας 8/02-01-2020)
7. Το γεγονός ότι λόγω κακών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) κατά το µήνα ∆εκέµβριο ήταν η
εργολαβία εκτελέστηκε µε δυσκολία. Συνάµα λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, η παραγωγή και
η προµήθεια υλικών (υλικά περίφραξης, όργανα παιδικής χαράς) καθυστερεί λόγω µειωµένης
παραγωγής .
8. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράµµατος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείµενο του έργου και
είναι αναγκαία για την για την οµαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του έργου.

Εισηγούµαστε,

1

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου κατά πενήντα τρεις (53)
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι τις 29-02-2020 µε αναθεωρήσεις.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
-

Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, η οποία είπε: «Επειδή η
η
1 παράταση είναι µέχρι 7-1-2020, για να είναι εµπρόθεσµη η αίτηση του αναδόχου έπρεπε να είχε
υποβληθεί 1 µήνα πριν. Άρα είναι εκπρόθεσµη η αίτηση το αναδόχου και ψηφίζω κατά της εισηγήσεως.
Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν οκτώ (8) µέλη της Ο.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε." κατά πενήντα
τρεις (53) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι τις 29-02-2020 µε αναθεωρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 5/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

